Identificació de l’expedient: Mesures per a la prevenció i el control del coronavirus
COVID19, expedient 1118/2020 aplicables a partir del dia 14/04/2020
Fets

Per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, publicat en el BOE núm. 86 de 28 de març de
2020, es va prorrogar l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020 fins a les 00:00
hores del dia 12 d’abril de 2020.
Per decret de l’alcaldia núm. 413/2020, de 28 de març, es va ampliar la vigència dels decrets
de l’alcaldia núm. 345/2020, de 15 de març i núm. 360/2020, de 20 de març fins que es
mantingués la declaració de l’estat d’alarma.
II. Per Reial Decretllei 10/2020, de 29 de març, publicat en el BOE núm. 87 de 29 de març
de 2020, es va regular un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per
compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la
població en el context de la lluita contra el COVID19.
III. Per decret de l’alcaldia núm. 414/2020, de 30 de març, es va regular, mentre es
mantingués vigent l’estat d’alarma, quins empleats públics de l’Ajuntament de Martorell i dels
seus ens dependents havien de prestar els seus serveis presencialment i quins havien de
prestarlos mitjançant teletreball.
IV. Mitjançant Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, publicat en el BOE núm. 101 de data 11
d’abril de 2020, ha estat prorrogat novament l’estat d’alarma fins a les 00:00 hores del dia 26
d’abril de 2020. No obstant, no s’ha prorrogat la vigència temporal del Reial Decretllei
10/2020, de 29 de març, amb la qual cosa es pot reprendre la prestació de serveis no
essencials, com, entre d’altres, l’execució de les obres públiques, la qual cosa requereix la
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Per decret de l’alcaldia núm. 345/2020, de 15 de març, es van prendre un seguit de mesures
per a la prevenció i el control del coronavirus COVID19, la vigència de les quals començava
el dia 16 de març de 2020 i finalitzava el dia 29 de març de 2020. Aquest decret va ser
objecte de modificació puntual, pel que fa als apartats m) i n) del punt onzè de la seva part
dispositiva, mitjançant decret de l’alcaldia núm. 360/2020, de 20 de març, la vigència del
qual començava el dia 23 de març de 2020 i finalitzava el dia 29 de març de 2020.
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I. En el BOE núm. 67 de 14 de març de 2020 es va publicar el Reial Decret 463/2020, de 14
de març, pel qual es declarava l’estat de alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada por el COVID19.

DECRET

Xavier Fonollosa Comas (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 11/04/2020
HASH: 8c5c37d7baaeb6fefe359e4f3cf7e794
Jaume Tramunt Monsonet (2 de 2)
SECRETARI GENERAL
Data Signatura: 11/04/2020
HASH: dc45774db1bf66d005444c772b1cab9f

DECRET

presència dels tècnics municipals encarregats de la direcció facultativa i de la coordinació de
seguretat i salut.
Fonaments de dret

I l’article 21.1.h) de la Llei 7/1985 assigna a l’alcalde la prefectura superior de tot el personal.

HE RESOLT
Primer. Mantenir, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el treball presencial de les
persones al servei de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat municipal de serveis d’atenció
a les persones de Martorell que a continuació es relacionen:
a) Seguretat ciutadana: Tot el personal en actiu de tota la plantilla del cos de Policia local,
per cobrir de forma adequada la seguretat ciutadana, el trànsit i la seguretat viària, l’atenció
bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin durant la situació d’estat
d’alerta i pandèmia. Aquest personal podrà prestar els serveis en un nou quadrant, en torns
de dotze hores, si s’escau, que s’adaptarà a les necessitats de l’estat d’alarma, restant en
suspens el calendari habitual, i en tot cas com a serveis ordinaris a computar dins la jornada
anual obligatòria.
b) Protecció civil: L’inspectorcap de la policia local.
c) Serveis Socials: El coordinador de benestar social i tot el personal necessari, per tal de
garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i recomanacions
en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la Direcció General de Serveis
Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
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En conseqüència,
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II. L’article 21.1.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atribueix a l’alcalde, entre d’altres, la competència per adoptar personalment, i sota la seva
responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les
mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.
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I. L’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març estableix:
“Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la
gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el
marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de
alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.”

g) Serveis tècnics municipals: Un arquitecte superior o un enginyer superior, un arquitecte
tècnic o un enginyer tècnic, de forma rotatòria, per cobrir els serveis bàsics relacionats amb
l’execució d’obres, la coordinació de seguretat i salut, i qualsevol eventualitat que pugui
esdevenir.
Segon. Establir que, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, la resta dels empleats públics de
l’Ajuntament de Martorell, del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de
Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L., no inclosos en el punt primer
d’aquest decret, han d’executar el seu treball habitual mitjançant teletreball quan sigui
possible, i romandre disponibles durant l’horari habitual de la seva jornada de treball.
Tercer. Notificar aquesta resolució als regidors i a les regidores integrants del ple, a tots els
empleats públics municipals i ferne difusió a la ciutadania per tots els mitjans possibles.
Martorell, document signat electrònicament al marge
L’alcalde
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f) Personal destinat al CET Can Cases per a realitzar la distribució de mascaretes per
evitar el contagi del Coronavirus: Personal destinat al CET Can Cases per a realitzar la
distribució de mascaretes per evitar el contagi del Coronavirus.
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e) Vigilància del Mercat Municipal de Les Bòbiles i dels mercats no sedentaris : Un/una
vigilant durant els dies i les hores en què estigui obert al públic el Mercat Municipal de Les
Bòbiles, i un/una vigilant durant els dies i les hores en què estiguin oberts al públic els
mercats no sedentaris (en tots dos casos, s’entén pel que fa als productes que es poden
vendre en aquests mercats durant l’estat d’alarma).
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d) Brigada municipal:
. El 50% del personal en actiu, de forma rotatòria en setmanes alternes.
. El 100% del personal en actiu adscrit al servei del cementiri municipal.
. El personal de la Brigada municipal dispensat de treball presencial ha de romandre
disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball per cobrir tasques d’iguals o
similars característiques, podent ser requerit al treball presencial en cas d’emergència.
. Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal de la Brigada municipal,
s’establirà una bossa d’hores a gestionar posteriorment en còmput anual.

